News Release

Communiqué

Hội đồng Tiêu chuẩn Phát thanh Phát hình tuyên bố:
Đài phát thanh có quyền được trả lời các lời chỉ trích trên chương trình phát thanh
Ottawa, ngày 15 tháng 6, 2006 – Hôm nay Hội đồng Tiêu chuẩn Phát thanh Phát hình [The Canadian Broadcast
Standards Council (CBSC)] đã công bố quyết định của Hội đồng về Chương trình phát thanh bằng tiếng Việt có
thính giả tham gia của Chương trình Phát thanh Lạc Việt phát ra từ đài Fairchild Radio Vancouver (CHKG-FM).
Chương trình đã cho phát thanh các thông báo trong mùa Xuân và mùa Hạ năm 2005 rằng chương trình sẽ không
nhận các cuộc gọi điện thọai của một cá nhân đã chỉ trích chương trình trong một tập san phát hành định kỳ bằng
tiếng Việt tại địa phương. Ủy ban vùng British Columbia của Hội đồng CBSC quyết định là các thông báo đó đã
không vi phạm các Quy tắc Đạo đức của Hiệp hội các Tổ chức Phát thanh Phát hình tại Ca-na-đa [Canadian
Association of Broadcasters’ (CAB)].
Ðài Phát Thanh Lạc Việt phát thanh mỗi sáng thứ bẩy có các thông tin và các cuộc thảo luận có liên quan tới cộng
đồng người Ca-na-đa gốc Việt. Một cá nhân đã viết thư tới đài than phiền là đài đã không cử quốc ca Việt nam
trong các buổi phát thanh và không treo cờ Việt nam trong các buổi sinh họat công cộng. Đài đã giải thích là đài
muốn giữ một lập trường trung lập trong các vấn đề tranh luận về chính trị trong cộng đồng Việt nam. Sau đó cũng
chính cá nhân đó đã gửi thư ngỏ chỉ trích đài và được phổ biến trên tạp chí địa phương và hình như cá nhân đó
cũng nêu vấn đề này ra trong các cuộc họp cộng đồng. Tiếp theo các hành động đó Ðài Phát Thanh Lạc Việt
nhiều lần phát thanh các thông báo nói rằng Đài sẽ không nhận các cuộc gọi điện thọai của cá nhân đó vì người
này đã đả kích đài.
Hội đồng CBSC đã nhận được thơ khiếu nại của cá nhân bị đài tẩy chay than phiền là những lời thông báo đó là
bất công và có những thông tin không chính xác về cá nhân mình. Đài đã giải thích là đài chỉ tỏ rõ lập trường của
mình đối với các lời chỉ trích của cá nhân đó. Tuy nhiên, trong các buổi phát thanh kế tiếp đài đã thay đổi lập
trường về việc tiếp cận với chương trình và cho người khiếu nại đó được trình bầy ý kiến của mình qua chương
trình phát thanh.
Ủy ban vùng B.C. đã cứu xét lời khiếu nại theo Điều 6 của Quy tắc Đạo đức của CAB đòi hỏi phải “trình bày đầy
đủ tin tức, ý kiến, lời phê bình và bình luận.” Ủy ban nhận thấy rằng các quyết định trước của CBSC đã thấy có
trường hợp vi phạm điều này khi một đài phát thanh đã nêu danh tính của người khiếu nại trên chương trình phát
thanh. Trường hợp này khác vì chính người khiếu nại
đã công khai hóa vấn đề khi công bố hai bức thư ngỏ trong tạp chí của người Ca-na-đa gốc Việt. Người đó
tập trung vào các vấn đề liên quan tới mình và chỉ trích Ðài Phát Thanh Lạc Việt trước các độc giả mà có
nhiều khả năng cũng là thính giả của chương trình phát thanh hàng tuần này. Hơn nữa, chính người đó là
người đầu tiên đã đưa vấn đề này ra công khai. […] Như vậy công bằng ra thì Ðài Phát Thanh Lạc Việt phải
được quyền trả lời. Không những vậy mà Đài lại trả lời một cách ôn hòa và lại còn có nhã ý mời [người khiếu
nại] trở lại tham gia chương trình phát thanh sau khi chính đài đã quyết định không cho tham gia. Ủy ban
thấy rằng tinh thần công bằng của đài như vậy là rất đáng khen và cho rằng qua các chương trình phát thanh
của đài, đài đã không vi phạm bất cứ điều nào trong các Quy tắc nói trên.

Các tổ chức phát thanh phát hình tư tại Ca-na-đa đã tự đặt ra các tiêu chuẩn qua các Quy tắc về đạo đức, về cách
trình bày phái tính và về bạo lực trên truyền hình. Các tổ chức đó trông đợi là các thành viên của ngành phải tôn
trọng các Quy tắc đó. Năm 1990, các tổ chức này cũng lập ra hội đồng CBSC. Đây là một cơ quan tự đưa ra
những điều lệ họat động và có trách nhiệm thi hành các quy tắc hành nghề của ngành truyền thanh truyền hình
cũng như thi hành các Quy tắc liên hệ tới việc hành nghề báo chí được lập ra trước tiên bởi Hiệp hội các nhà
Giám đốc Truyền thanh Truyền hình Tin tức Ca-na-đa [Radio Television News Directors Association of Canada
(RTNDA)] năm 1970. Hơn 590 đài truyền thanh và truyền hình cũng như các đài dịch vụ đặc biệt khắp Ca-na-đa là
hội viên của Hội đồng.
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- 30 Tất cả các quyết định của CBSC, các Quy tắc, các liên kết tới trang mạng của các hội viên và các tổ chức khác
đều có thể được tiếp cận qua trang mạng<www.cbsc.ca>. Muốn biết thêm thông tin, xin liên hệ với Chủ tịch Tòan
Quốc của CBSC Ron Cohen qua điện thọai tại (613) 233-4607 hay bằng điện thư tại <ron.cohen@cbsc.ca>.

